
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NẬM PỒ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:           /GM-UBND Nậm Pồ, ngày         tháng 5 năm 2021 

 

GIẤY MỜI 

Dự họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện (mở rộng) 

 

 Kính gửi: ………………………………………………………………….. 

  

Để chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 và triển 

khai nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới. UBND huyện Nậm Pồ mời 

dự họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện như sau: 

1. Thời gian: 01 ngày, từ 07 giờ 30 phút ngày 05/8/2021 (Thứ năm). 

2. Địa điểm: Hội trường UBND huyện 

3. Thành phần mời: 

- Chủ trì cuộc họp: Đồng chí Bùi Văn Luyện - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban 

chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện. 

- Trân trọng mời các đồng chí Thường trực Huyện ủy; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; thành viên Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch Covid-19 huyện; thành viên UBND huyện; 

- Phóng viên Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện đưa tin. 

4. Nội dung 

- Buổi sáng: Tham gia ý kiến vào Báo cáo sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

- Buổi chiều: Tham gia ý kiến vào Phương án kịch bản phòng, chống dịch Covid-19. 

Lưu ý:  

Giao phòng Y tế chuẩn bị nội dung, tài liệu cuộc họp; tài liệu gửi về Văn phòng 

HĐND-UBND trước 11h ngày 04/8/2021 để tổng hợp gửi lên gmail chung của huyện. 

Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị phòng họp, cơ sở vật cần thiết 

phục vụ cuộc họp;   

Thừa lệnh UBND huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện trân trọng kính mời các 

đồng chí tới dự họp đầy đủ, đúng thời gian, địa điểm./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- LĐ. UBND huyện (B/c); 

- Lưu: VT. 

TL. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lê Quang Trinh 

 

 

 



CHƯƠNG TRÌNH 

Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 (mở rộng) 

 

STT Nội dung Người thực hiện 

01 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 
Lãnh đạo Văn phòng 

HĐND-UBND huyện 

02 Quán triệt nội dung cuộc họp 
Đ/c Bùi Văn Luyện - 

Chủ tịch UBND huyện 

03 

Sáng: Thông qua dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 

Chiều: Thông qua dự thảo Phương án kịch bản 

phòng, chống dịch Covid-19 

Đ/c Nguyễn Giang Binh 

– GĐ TTYT huyện 

Đ/c Nguyễn Xuân Thuận 

- Phó Chủ tịch UBND 

huyện 

04 Thảo luận 
Đ/c Bùi Văn Luyện - 

Chủ tịch UBND huyện 

05 Phát biểu chỉ đạo của LĐ Huyện ủy 
Đ/c Lê Khánh Hòa  -  

Bí thư Huyện ủy 

06 Kết luận 
Đ/c Bùi Văn Luyện - 

Chủ tịch UBND huyện 

Ghi chú: Căn cứ vào tình hình thực tế chủ trì cuộc họp sẽ điều chỉnh thời gian 

cho phù hợp./. 
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